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Vážení spoluobčania,
Prišiel k nám čas sviatočný, čas Vianoc. 
Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. 
Jagajúci sa stromček, štedrovečerná večera a okamihy čarovných pocitov, na ktoré  sa všetci tešíme. 
Najviac naše deti, pre ktoré má vianočný čas osobitné kúzlo. Je to čas očakávania, čas rozprávok, blíz-
kosti rodičov, dobrôt a darčekov. Darujme im všetko čo môžeme – hlavne však lásku a pocit domova. 
V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer 
nech zanechá v našich srdciach stopy pohody a radosti.
Spomienkami sa vráťme i k tým, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto.
Počas vianočných sviatkov máme k sebe akosi bližšie. Zabúdame na nezhody a hádky a všetci sa cítime 
omnoho viac ako rodina, nielen ako dedina. 
Udržujme si preto slávnostné chvíle vianočných a novoročných sviatkov po celý rok, vážme si jeden dru-
hého, majme radi našu obec a zachovajme si vzájomnú úctu. Vianoce nie sú len o nás, o našich vlast-
ných radostiach a šťastí, ale aj o potrebách tých druhých.
Radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, lásky, potešenia z najbližších, naplnenie 
Vašich prianí, očakávaní a predsavzatí Vám  v mene obecného zastupiteľstva a v mene pracovníkov 
obce, praje starosta obce Jakubov Mgr. Peter Gajdár.
Pokojné, požehnané a milostiplné vianočné sviatky.

Kto to klope, kto to zvoní? 

Za dverami niekto stojí, 

čakajú tíško tichúčko aby potešili 

naše srdiečko...

Áno, sú to Vianoce, ktoré si pomaly ale isto otvárajú dvier-
ka do našich príbytkov. Nepoznám žiadne sviatky, ktoré 
majú toľko krásnych prívlastkov- šťastné, veselé, pokojné, 
radostné, štedré... Štedré boli aj deti, ktoré rozdávali ra-
dosť, lásku, úsmev v podobe básní, kolied, piesní, tanče-
kov na vianočnej besiedke v kultúrnom dome. Sviatočne 
vyzdobená sála plná ľudí, rodičia, súrodenci, baky, ded-
kovia, tety...všetky oči upreté na pódium....a tam, kam až 
oko dovidí, malé dietky...malé ale veľmi veľmi šikovné....
potešili svojim vystúpením všetkých a priniesli vianočnú 
atmosféru do našich sŕdc tak, ako to vedia len deti.
Obsah celej besiedky pretkaný láskou patril iba vám, milí 
rodičia.
Krásne a veselé Vianoce praje celý kolektív materskej 
školy.
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K a n a l i z á c i a
Úspešne sme zvládli vybudovanie ďalšej časti ka-
nalizačnej siete v dĺžke jedného kilometra v loka-
lite „Starý mlyn“ a okolo športového areálu. Naša 
obec ukončením uvedenej výstavby bude takmer 
v 90 percentách odkanalizovaná. Súčasnosti už 
máme vydané stavebné povolenie na budovanie 
kanalizačnej siete od tretej autobusovej zastávky 
smerom na novú  štrkovňu a ulicu  od cintorína po 
kultúrny dom. K 30.10.2016 sme podali žiadosť 
o NFP na vybudovanie uvedenej časti kanalizačnej 
siete na Environmentálny fond.

Separovanie odpadov
Obci Jakubov bol schválený ministerstvom život-
ného prostredia nenávratný finančný príspevok 
na rozšírenie zberného dvora odpadov, zakúpenie 
dopravnej techniky / traktor, vlečka, malé náklad-
né auto /, kontajnery a drvič drobných konárov. 
V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na 
dodávateľov.  

Obecný vodovod
Obec Jakubov na základe výskytu drobných mechanických nečistôt vo 
vodovodnom rozvode pitnej vody pristúpila ku komplexnému vyčisteniu 
celého 200 m3 veľkého rezervoáru. Komplexné vyčistenie aj dezinfekciu 
realizovala firma SEZAKO Trnava.

Obecné chodníky
Prebieha ďalšia rekonštrukcia obecných chodníkov, v súčasnej dobe sa 
rekonštruuje chodník, ktorý sa poškodil pri výstavbe kanalizačnej siete 
v smere na „Starú štrkovňu“. Nový chodník bude vybudovaný zo zámkovej 
dlažby.

Taktiež sa bude realizovať 
rekonštrukcia chodníka od 
školskej bytovky smerom 
ku škole. Položením zám-
kovej dlažby v tomto úseku 
sa zlepší bezpečnosť detí 
pri dochádzke do základnej 
školy.

INFORMÁCIE O OBECNÝCH AKTIVITÁCH

Od 01.01.2017 nastanú zmeny vo vývoze komunálne-
ho odpadu v našej obci. 
Prvý vývoz sa uskutoční 05.01.2017, t. j. štvrtok. Odpado-
vý kalendár Vám bude v mesiaci január distribuovaný do 
domácností, tiež ho nájdete aj na našej webovej stránke. 
Zmluvným partnerom, ktorý bude zabezpečovať zvoz 
a likvidáciu komunálneho odpadu bude FCC Slovensko, 
s. r. o. (A.S.A. Slovensko, s. r. o.).
Každá domácnosť dostala novú nádobu na TKO. O spô-
sobe a termíne odovzdania starých nádob, Vás budeme 
informovať spôsobom v obci obvyklým (rozhlas, webová 
stránka).

V prípade, že zberná nádoba alebo vrece nebudú ozna-
čené plombou, nebudú vyvezené. 

Popolnice na komunálny odpad mať treba pred domom 
do 6.30 hod.,  nakoľko zber začína v skorých ranných 
hodinách. 

Objem zbernej nádoby a vreca a k tomu prislúchajúca 
farba plomby:
120 l vrece – plomba bielej farby
120 l – plomba žltej farby
240 l – plomba červenej farby
1100 l – plomba zelenej farby
Interval vývozu bude raz za dva týždne. 

Vzhľadom k tomu, že obec každoročne vykazuje stratu 
pri nakladaní s komunálnym odpadom až vo výške viac 

ako 12.000 €, aby sme nemuseli zvyšovať poplatok, 
boli sme nútení znížiť počet vývozov na domácnosť. 
Vzhľadom k možnosti separovať, ktorú obec zabezpeču-
je bezplatne sme presvedčení, že počet vývozov bude 
dostatočný. 
Poplatok, ktorý platia občania za komunálny odpad zahŕ-
ňa vývoz popolníc, vývoz kontajnerov zo smetného dvora 
ale aj likvidáciu nezákonných skládok, ktoré nám znečis-
ťujú okolie dediny. 

Rozpis zakúpenia a vrátenia nevyužitej plomby. 
veľkosť nádoby   osoby v domácnosti  plomby    poplatok          

120 l nádoba     1 – členná domácnosť  12 ks    21eur 
120 l nádoba 2 – členná domácnosť  16 ks    42 eur 
240 l nádoba 2 – členná domácnosť 13 ks 42 eur 
120 l nádoba 3 – členná domácnosť 20 ks 63 eur 
240 l nádoba 3 – členná domácnosť 16 ks 63 eur 
120 l nádoba 4 – členná domácnosť 24 ks 84 eur 
240 l nádoba 4 – členná domácnosť 19 ks 84 eur  
120 l nádoba 5 – členná domácnosť 26 ks   105 eur    
240 l nádoba 5 – členná domácnosť 24 ks   105 eur  
240 l nádoba 6  -  členná domácnosť 26 ks   126 eur
240 l nádoba     viac členná domácnosť  26 ks    podľa 
počtu osôb        
Za každú nepoužitú a odovzdanú plombu, Vám v na-
sledujúcom roku bude poplatok za komunálny odpad 
znížený. 
V prípade potreby väčšieho množstva plomb na vývoz 
komunálneho odpadu, si môžete na obecnom úrade zak-
úpiť vrece s plombou za 1,70 EUR, alebo dokúpiť farebnú 
plombu podľa veľkosti nádoby.
Bližšie informácie Vám budú poskytnuté na obecnom 
úrade v čase otváracích hodín alebo na telefónnom čísle 
0905 789 363, mail: michaela.zaicova@jakubov.sk

Zmeny vo vývoze 
komunálneho odpadu
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Počet obyvateľov 
k 15.12.2016        1651

Narodili sa:
Ďurmeková Sára
Tlačík Matheo
Havierníková Hanka
Lida Alex
Lipa Dario
Petrušová Alžbeta

Zosobášili sa:
Holeš Rastislav –
Ochabová Linda

Polák Michal – 
Martincová Vlasta

Galajda Marián – 
Moravčíková Erika

Šimek Rastislav – 
Debnárová Eva

Jubilanti 70. roční
Šimčáková Mária
Hrubý Jozef
Hladík Blažej
Mikulášková Mária

Opustili nás:
Dziubanová Veronika
Vrablic Peter
Šimek Ivan
Uherková Jozefa

ŠTATISTIKA Keď rodičia pomáhajú...
V septembri, keď naše detičky nastúpili po 

prázdninách do škôlky, čakala na nich vynovená 
Materská škola. Počas letných prázdnin prebie-
halo v škôlke veľké upratovanie tak, ako po iné 
roky. No ešte pred ním sa udiali zmeny, s ktorými 
nám pomohli rodičia našich detí. Bez ich pomoci 
by sme sa teraz nechválili. 

Pán Sofka M., Závorka R. a Ďurďovič M. bezlat-
ne vymaľovali 2.triedu aj šatňu. Materiál poskytla 
firma Bowix. Po vymaľovaní a uprataní, nás čaka-
lo nepríjemné prekvapenie v podobe spadnutého 
stropu vo 4.triede. Ochotný pán Sofka M. venoval 
oprave svoj voľný čas a strop opravil. Aj takéto 
prekvapenia máme v škôlke.   Ďakujeme.

Rodina Hallová zafinancovala pokládku novej 
PVC v 2.triede, v hodnote 1000,-Eur. Jej pekný 
drevený vzor, pripomínajúci drevenú podlahu 
krásne oživil triedu. Z fondu Rodičovského zdru-
ženia sme zakúpili pekný farebný koberec, na 
ktorom sa deti môžu hrať. Celá trieda sa zmenila 
na nepoznanie a našim deťom urobila veľkú ra-
dosť. Rodina Hallová pomohla aj pri výrobe sto-
janov pod  vaničky, v ktorých deti pracujú s kine-
tickým pieskom, ktorý rozvíja ich jemnú motoriku, 
fantáziu a tvorivosť.   Ďakujeme.

Rodina Koudelová zabezpečila bezplatné čiste-
nie kobercov v celej škôlke a pravidelne nás zá-

sobuje hygienickým obrúskami, ktoré používame 
pri stolovaní.   Ďakujeme.

Rodina Mikócziových darovala škôlke drevený 
domček, z ktorého mali deti veľkú radosť. Domček 
je na školskom dvore.    Ďakujeme.
Pán Kaščák nám do domčeka dodatočne prirobil 
podlahu, aby sa v domčeku neprášilo.    Ďakuje-
me.

Ako býva zvykom, na  jeseň v škôlke organizuje-
me „Deň svetlonosov“ . Rodičia s deťmi vyrábajú 
strašiakov z dyní. Na akcii sme si opekali špeká-
čiky, ktoré nám darovala rodina Gábrišová. Chutili 
výnimočne.    
Ďakujeme.
Aby sme sa kvalitnejšie vzdelávali a mali ľahší 
prístup k informáciám a aj technológiám, dostali 
sme darček do škôlky, krásnu veľkú interaktívnu 

tabuľu. Ďakuje-
me všetkým ro-
dičom a priate-
ľom škôlky, ktorí 
venovali 2% zo 
svojich daní a 
Obecnému úra-
du v Jakubove.
Ďakujeme.

A práve preto náš článok začína slovami: „ Keď 
rodičia pomáhajú...“

Záleží nám na tom, aby prostredie, v ktorom 
naše deti prežívajú väčšiu časť svojich dní  bolo 
pekné, pre ich očká príťažlivé,  ale aj zdravotne 
vyhovujúce. Nie vždy však naše sily a tiež finan-
cie  na to stačia. A vtedy prichádza pomoc ochot-
ných rodičov, ktorí radi priložia ruku k dielu. Vá-
žime si takú pomoc. O to radšej za ňu z celého 
srdca poďakujeme. V našom, ale i v mene detí.

Ď A K U J E M E!

„Podporujeme dobrovoľnícku činnosť a angažovanosť zamestnancov“,  
tak znie motto Nadácie Volkswagen Slovakia

Významnou oblasťou podpory Nadácie Volkswagen Slovakia 
je motivácia k dobrovoľníctvu a angažovanosti zamestnancov 
spoločnosti Volkswagen Slovakia. Nadácia Volkswagen Slovakia 
podporila vo svojom  grantovom programe ,,Projekty zamestnan-
cov” aj náš projekt „Radostné deti“. Do podpory a realizácie  pro-
jektov sa aktívne zapájajú  aj zamestnanci spoločnosti Volkswa-
gen Slovakia. V našom prípade to bol rodič pán Krajčír Ondrej. 

Kľúčovou oblasťou pre podporené projekty na rok 2016 bola aj 
oblasť pohybovej a dopravnej výchovy. 

Materská škola disponuje rozľahlým školským dvorom, ktorý 
slúži na pobyt detí vonku. Chýbal  nám však prvok, ktorý by roz-
víjal obratnosť, vytrvalosť a šikovnosť detí. Zároveň by slúžil ako 
hrací prvok, ktorý obohatí náš školský

dvor. Preliezka, ktorú pomocou tohto projektu vybudujeme,  
bude  u detí evokovať chuť pohybovať sa a zdolávať prekážky. 
Zároveň  to bude  miesto spoločného kontaktu s rovesníkmi.  Pre 
deti je pohyb prirodzený a ak je spojený

s cielenou aktivitou, ktorej súčasťou bude preliezka  vyhovujúca 
potrebám detí, tak sa nám podarí rozvíjať telesnú a pohybovú 
zdatnosť našich detí, upevniť

ich zdravie a vypestovať u nich kladný vzťah k pohybu.
Na financovaní tohto projektu sa okrem Nadácie Volkswagen 

Slovakia, ktorá prispela sumou 1000,- Eur, podieľalo aj Rodičov-
ské združenie  pri Materskej škole v Jakubove , ktoré prispelo 
sumou 450,- Eur  a obec Jakubov, ktorá tiež podporila naše sna-
ženie sumou  500,- Eur.  Menšie úpravy okolia preliezky, nám 
pomôžu dokončiť samotní rodičia a pani učiteľky, v rámci brigády.
Všetkým zúčastneným patrí naše veľké ĎAKUJEME.

 Slávka Siváková, riaditeľka MŠ
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ICH VÝSLEDKY SÚ KRÁSNYM VIANOČNÝM DARČEKOM
pre všetkých obyvateľov obce
LUKÁŠ SIVÁK 
naturálna kulturistika

Tohtoročnú sezónu začal tvrdou kon-
dičnou i technickou prípravou, ktorá vy-
vrcholila na jeseň. V októbri tohto roku sa 
zúčastnil súťaže GRAND PRIX HUNGA-
RY v Maďarsku, kde obsadil v silnej kon-
kurencii juniorskej  kategórie do 23 rokov, 
pekné 4. miesto.  

Nasledovala ďalšia významná súťaž 
s názvom GRAND PRIX SLOVAKIA 
v Nových Zámkoch s rovnakým umiest-
nením na 4. mieste.

Vyvrcholením snaženia Lukáša bola 
však v roku 2016 účasť na medzinárod-
nej súťaži NATURAL OLYMPIA, ktorá sa 
konala začiatkom novembra v USA, štát 
Nevada, v známom meste LAS VEGAS. 
Tvrdá drina v príprave priniesla ovocie 
a Lukáš v tejto náročnej súťaži a v silnej 
konkurencii dosiahol krásne 3. miesto 
(na obrázku tretí zľava). 

V USA strávil mimo účasti na súťaži 
tri týždne spolu so svojimi rodičmi, ktorí 
majú na jeho dosiahnutých výsledkoch 
veľký podiel. Bola to teda aj forma akejsi 
odmeny za dosiahnuté výsledky a po-
vzbudenie do budúcich súťaží. Po návra-
te domov mu začala opäť tvrdá objemová 
príprava. Na súťažné pódiá sa opäť vráti 
na jeseň 2017 a o jeho výsledkoch bu-
deme našich čitateľov určite informovať...

Oliver ŠÍRA 
- vodný motorizmus

Oliver súťaží v kategórii starší žiaci na 
gumenom člne s volantom a motorom 
15hp a je členom klubu OVM Malac-
ky. Pripravuje sa a súťaží pod vedením 
Emila JUNGA.  Hlavná tohtoročná sú-
ťaž prebieha v rámci šiestich kôl súťaže 
FORMULA FUTURE. Obrázky sú z 5. 
kola konaného v Gabčíkove na južnom 
Slovensku. Posledné kolo sa išlo v sep-

tembri Piešťanoch. Preteky sú vždy roz-
delené na dve časti, z ktorých je jednou 
viazanie 4 druhov uzlov na čas a druhou 

sú dve slalomové merané jazdy. Výsled-
né body sa sčítavajú a určuje sa podľa 
nich poradie. 

Už po 5. kole súťaže mal Oliver poho-
dlný bodový náskok a napokon vo svojej 
kategórii starších žiakov celkovo a s pre-
hľadom zvíťazil. Na budúci rok bude 
Oliver reprezentovať Slovensko a teda 
aj našu obec v kategórii starší žiaci na 
Majstrovstvách sveta v Maďarsku. Je to 
krásny úspech z ktorého sa neteší len 
Oliver, ale určite aj jeho rodičia a hlav-
ne dedo Jožko. No a samozrejme aj my 
všetci z Jakubova...

Petra SIROTOVÁ 
a Adelka SIVÁKOVÁ
 – tenis

Obe naše mladé nádeje z Jakubova sú 
členkami tenisovej školy, ktorá svojich 
športovcov združuje v klube TŠP Petr-
žalka. V roku 2016 hrali dievčatá súťaž 
zmiešaných družstiev Bratislavského 

tenisového zväzu (BTS) vo vekovej ka-
tegórii do 8 rokov. Súťaž sa hrala v skupi-
nách systémom „každý s každým„. Svoju 
skupinu „A“ vyhrali dievčatá bez prehry 
a postúpili až do finále. Napriek veľkej 
bojovnosti sa im však vo finále zvíťaziť 
nepodarilo a prehrali s víťazným druž-
stvom skupiny „B“ – Bratislava Dúbravka. 
V celkovom poradí tak skončili na pek-
nom 2. mieste.

Lepšie sa im už darilo v septembri 2016 
na regionálnom finále súťaže MINI Fed-
Cup, ktoré sa konalo v Bratislave. Pod 
vedením kapitána družstva Petra SIRO-
TU dievčatá nenašli v súťaži premožiteľa 
a s prehľadom zvíťazili vo svojej vekovej 
kategórii. Družstvo tu hralo v zložení (na 
obrázku zľava) Adelka SIVÁKOVÁ , Pet-
ra SIROTOVÁ, a Amélia FRIDRICHOVÁ 
(Petrina spolužiačka zo ZŠ).

Ak dievčatá nepoľavia v príprave a ich 
rodičia ich budú naďalej obetavo pod-
porovať v ich snažení, majú pred sebou 
sľubnú športovú budúcnosť. Nebudú to 
mať ľahké, pretože prioritou je samozrej-
me škola...

Richard PAJPACH 
- vodný motorizmus

Vyhodnotenie najlepších športovcov vo-
dáckej sezóny za rok 2015 bolo slávnost-
né a nechýbal medzi nimi ani Richard 
PAJPACH z Jakubova, ktorý sa stal vi-
cemajstrom SR. Od roku 2016 začal už 
Richard jazdiť v rýchlostnej triede T 850 
a jeho celkovým výsledkom v tejto ka-
tegórií je zatiaľ 4 miesto.  Preteká za no-
vovzniknutý klub KVM MA-JAK Malacky 
v ktorého názve je aj skratka našej obce. 
Je to najmladší klub vodného motorizmu 
v SR. Popri pretekaní vykonáva Richard 
v klube aj funkciu trénera. Klub má cel-
kovo 9 pretekárov, čo považuje za veľký 
úspech, pretože sa tak vytvorila  široká 
základňa mladých talentov.

Pretekári klubu majú vynikajúce výsled-
ky o ktorých sa bližšie môžete dozvedieť 
na webovej stránke KVM MA - JAK Ma-
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lacky, kde je veľa fotografií a množstvo 
názorov a postrehov,  nielen od samot-
ných pretekárov, ale aj všetkých podpo-
rovateľov klubu.

Klubu, ktorého členom, trénerom a jed-
ným zo zakladateľov e aj Richard sa 
podarilo dosiahnuť za tento rok 2016 
pekné úspechy. To je aj podľa názoru 
odborníkov, dôkaz silnej členskej základ-
ne s pevným zázemím ľudí, ktorým ide 
o rozvoj tohto krásneho športu v mládež-
níckom a detskom prostredí. 

Máme radosť, že Richard a ľudia okolo 
neho vykročili na cestu, ktorá môže aj do 
našej obce obdarenej krásnou vodnou 
plochou, priniesť nové športové zážitky 
a spropagovať ju nielen na Slovensku... 

 
Nancy SOBOLIČOVÁ 
– mažoretkový šport

Keby ste nevedeli kto je Nancy, tak vám 
pomôžeme tým, že je to vnučka nebohej 
pani Jánskej (pracovala na pošte). S ma-
žoretkami sa prvý krát stretla v materskej 
škôlke. Keď začala chodiť do základnej 
školy, rozhodla sa pokračovať v klube 
mažoretiek DANIELITA, ktorý vznikol 
v Záhorskej Vsi a teraz pôsobí pod ná-

zvom ELLA v 
Malackách. Zo 
začiatku tré-
novala len pre 
radosť. V roku 
2013 si však 
splnila detský 
sen a prestú-
pila do klubu 
m a ž o r e t i e k 
TINA v Bra-
tislave, ktorý 
bol v tom čase 

nielen Slovenskou ale aj európskou špič-
kou. 

Hneď v prvom roku prišli aj prvé úspe-
chy. Trénerka ju spolu s ďalšími dvomi 
dievčatami postavila do trio formácie 
pom - pom (so strapcami), čo bolo pre 
klub veľmi nezvyčajné, keďže bol úspeš-
ný najmä v práci s paličkou. Na majstrov-
stvách Slovenska získala 3. miesto ktoré 
považuje za jeden z najcennejších úspe-
chov. Ďalší rok bol pre ňu ďalším splne-
ným snom, keď si mohla zatancovať vo 
veľkej formácií              a v pochodovom 
defilé. Na majstrovstvách Slovenska zís-
kala striebro a na majstrovstvách Európy 
v Brne 4. miesto. 

Sezóna roku 2016 bola pre ňu vrcho-
lom kariéry. Po 3 rokoch tvrdej prípravy 
dostala príležitosť zatancovať si v dvoch 
mini formáciách (obvykle tancuje 6 až 7 
dievčat). S oboma choreografiami tak vy-
bojovala trojnásobný zlatý hattrick -  prvé 
miesta na Majstrovstvách Slovenska v 
Malackách, Majstrovstvách Európy v 
Púchove a taktiež dve prvé miesta na 
II. majstrovstvách  sveta v chorvátskom 
meste Poreč, ktoré sa konali v septembri 
tohto roku. A to je už teda úspech, ktorý 
letí do sveta...

Nekonečné hodiny strávené v telo-
cvični, 5-6 hodinové víkendové tréningy, 
vystúpenia, cestovanie a takmer žiadne 
letné prázdniny priniesli ovocie. Nancy 
popri tom všetkom stíha štúdium na vy-
sokej škole a uznanlivo priznáva, že bez 
podpory rodičov a ich neskutočnej obeta-
vosti by sa nedostala tak ďaleko. Všade, 
kde vystupuje, nezabudne povedať, že je 
z dedinky na Záhorí, ktorá sa volá Jaku-
bov... 

 

Aký si bol  
„ RYBÁRSKY ROK 2016 ?“

   Záverom roka všetky organizácie pripravujú hodnotenie 
svojej činnosti za uplynulé obdobie a pripravujú plány práce na 
ďalší rok. V rybársky organizáciách pôsobiacich v Jakubove sú 
to členské schôdze, ktoré sa uskutočnia dňa 14.januára 2017 
o 09,00 hod. v Kultúrnom dome v Jakubove. 

  V roku 2016 bola základná úloha rybárskych organizácií za-
bezpečiť výkon rybárskeho práva v okruhu pôsobnosti, zabez-
pečiť rybárom dobré podmienky pre rybolov na revíroch, za-
bezpečiť ochranu existujúcich osádok rýb a vodných živočíchov 
a rastlín, vytvárať podmienky pre spoločenské a kultúrne vyžitie 
členov.

Rybári usporiadali na začiatku mája 2016 otvorenie rybár-
skej sezóny tradičnými rybárskymi pretekmi. Tieto usporiadala 
Mestská organizácia SRZ v Jakubove, Rybársky spolok Malina 

za spoluúčasti sponzorov, ktorí prispeli cenami a na detských 
pretekoch i občerstvením. Obec Jakubov poskytla dotáciu vo 
výške 300 Eur. Na riadnych pretekoch sa zúčastnilo  167 do-
spelých rybárov na detských pretekoch sa zúčastnilo 49 detí. 
Preteky boli hodnotené ako veľmi dobre zorganizované zo stra-
ny výboru, poverených rozhodcov i disciplína pretekárov bola 
príkladná. Ceny poskytnuté organizátormi a sponzormi boli 
hodnotné a hlavne deti si pochvaľovali, že všetci účastníci boli 
odmenení za čo patrí poďakovanie všetkým sponzorom.Rybári 
svojou brigádnickou činnosťou sa starajú o poriadok a čistotu 
na revíroch. Táto činnosť je prácou naviac,  ktorú musia rybári 
robiť za nezodpovedných rybárov a nezodpovedných stanujú-
cich, ktorí nechávajú po sebe v okolí revírov odpadky. V roku 
2016 bola upravená príjazdová komunikácia k štrkovisku Ja-
kubov II.

Brigádnicky zabezpečovali rybári aj ostatnú prácu okolo sta-
rostlivosti o revíry, prikrmovanie pred začiatkom sezóny i na zá-
ver pri zarybňovaní. Odpracovali celkom 985 hodín.

Na zarybnenie rybárskych revírov v Jakubove použili rybári 
celkom 13.007,- Eur z vlastných zdrojov a ryby dodané SRZ za 
predaj zväzových povoleniek a envirofondu. Ryby boli rozdele-
né nasledovne: Štrkovisko Jakubov I   52 q   kapra K 3, 2000 
ks rýchlenej šťuky a 37,5kg zubáča , Štrkovisko Jakubov II 8 q 
kapra K 3, Zohorský kanál  3 q kapra K 3, Pruxe  3q kapra K3, 
Feld 2q  kapra K3.

Záverom našej informácie o činnosti rybárskych združení 
v roku 2016 Vám všetkým prajem šťastné a veselé prežitie 
Vianočných sviatkov a do Nového roka 2017 veľa zdravia 
a šťastia. 
                                                                       Jakubovskí rybári
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Poďakovanie, želanie 
a pozvanie

Milí naši rodičia, starí rodičia, sponzori a priaz-
nivci školy! 
Ďakujeme Vám za podporu a spoluprácu v od-
chádzajúcom roku 2016. 
Želáme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný rok 
2017.  
Pedagógovia, žiaci a zamestnanci školy

Aktivity a projekty školy
Stretnutie generácií na našej škole
Vždy v októbri k nám do školy pozývame starých rodičov, aby 
svojou návštevou potešili nielen svoje vnúčence, ale aj sami 
seba. Keďže niektoré deti starých rodičov nemajú, vítaní boli aj 
iní členovia rodiny.  Deti predviedli tančeky, básničky, pesničky aj 
divadelné scénky, ktoré zvládli s pomocou svojich pani učiteliek. 
Stretnutie sa výborne podarilo. Radosť mali veľkí aj malí. Ďaku-
jeme za návštevu.

Medzinárodný deň školských knižníc
Knižná šifra a šesť statočných! 

Naši druhostupniari sa spoločne s ďalšími šiestimi školami z 
rôznych častí Slovenska zapojili do medzinárodného dňa kniž-
níc formou online hry. V tejto hre museli dokázať, že sú naozaj 
schopní čitatelia splnením rôznych čitateľských úloh, čo nebolo 
nič jednoduché. Museli nájsť knihu, z ktorej získali indíciu, roz-
lúštiť tajný kód a poslať odpoveď na zašifrovaný mail, čo zvládli 
to excelentne. Takto sa u nás v škole oslavoval Medzinárodný 
deň školských knižníc!

Prvostupniari a ich dramatizované čí-
tanie rozprávky s pánom Mrkvičkom.
Tibor Hujdič alias pán Mrkvička je vášnivý čitateľ a znalec det-
ských kníh a jeho vášeň je súčasťou jeho povolania. Keď práve 
nečíta deťom v škole alebo v knižnici, učí knihovníkov pracovať 
s malými čitateľmi, vedie semináre pre učiteľov o čitateľskej gra-
motnosti a pracuje vo svojom detskom  internetovom kníhkupec-
tve mrkvicka.sk.  Naši prvostupniari si s p. Mrkvičkom dramatizo-
vaným spôsobom prečítali niekoľko rozprávok a zapracovali tak 
na svojej čitateľskej gramotnosti. 

Ukončenie projektu 
„Techniky sa nebojíme, záhradku si 
postavíme“ 
a poďakovanie Nadácii 
Volkswagen Slovakia

Vďaka financiám získaným 
v projekte sme mohli zakúpiť elektrické náradie a iné nástro-
je, ktorými sme vybavili školskú dielňu a učili sme sa s nimi 
pracovať. Výsledkom našej práce v projekte sú nielen pale-
tové lavičky a záhony, ale hlavne nové vedomosti a zručnosti 
týkajúce sa spracovania a opracovania rôznych druhov ma-
teriálov. Ďakujeme Nadácii VW Slovakia za podporu nášho 
projektu.

Vzdelávame sa 
v oblasti finančnej gramotnosti
Dve právničky z úradu bankovej ombudsmanky sa v októbri po-
starali ôsmakom a deviatakom o poučnú prednášku. Žiaci sa do-
zvedeli, ako môžu chrániť svoje peniaze, účet aj bankové karty. 
Keďže v našej škole sa učíme pre život, tešíme sa, že naši žiaci 
rozvíjajú svoju finančnú gramotnosť aj takýmto spôsobom. 

Úspechy v celoslovenských  
IKT súťažiach IBobor 
V súťaži IBobor 2016 zameranej na informačné a komunikačné 
technológie sa našim žiakom aj tento rok darilo. Trinásť  našich 
žiakov  (D. Filo, J. Redenkovič, S. Szabó, M. Frimm, V. Klímová, 
E. Piknová, T. Šimková, M. Čiljak, M. Repiský, M. Ďurďovič, S. 
Kubecová, A. Klíma, M.  Neborásek ) získalo diplom „Úspešný 
riešiteľ“. Tešíme sa a gratulujeme! 
PalmaJ
V celoslovenskej programátorskej súťaži PalmaJ v kategórii 
Profík sú po 1. kole na vynikajúcom priebežnom 1. mieste naši 
šiestaci P. Martinka a L. Štefek.

Exkurzia vo firme School & Kovo-Halla s.r.o.
 V rámci projektu Techniky sa nebojíme, ktorý je financovaný 
Nadáciou Volkswagen Slovakia, sme navštívili firmu School & 
Kovo-Halla s.r.o. v Jakubove, kde sme sa dozvedeli veľa infor-
mácií o možnostiach úpravy železa. Rezanie, zváranie a ohý-
banie železa v priamom prenose bolo pre nás veľkým zážitkom. 

Spolu to zvládneme! 
Škola v šk.roku 2016/17  v novo- vymaľovaných triedach.

Z ušetrených finančných prostriedkov sme ešte pred koncom 
tohto roka zrealizovali vymaľovanie všetkých tried na druhom 
stupni. Veľmi sa tešíme. Triedy sú voňavé a krásne. V maľovaní 
tried budeme pokračovať v druhom polroku tohto šk.roku aj na 
prvom stupni. Keďže všetky práce spojené s maľovaním si vyža-
dujú značné zmeny a obmedzenia nielen pre žiakov a zamest-
nancov školy ale aj pre rodičov, všetkým Vám vopred ďakujeme 
za podporu a trpezlivosť.

Viac o aktivitách školy na: www.zsjakubov.sk  a www.facebook/
zsjakubov.com 
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Vianoce sú naše najobľúbenejšie sviat-
ky v roku. Práve sa blížia a každý z nás 
sa na ne pripravuje vlastným spôsobom. 
Niekedy v dávnej minulosti sa naši pred-
kovia v čase adventu postili, nekonali sa 
žiadne zábavy ani svadby. Bolo to krásne 
obdobie stíšenia tela i ducha. Dnes sa 
mnohí naháňame len za darčekmi a na-
pĺňame vrecká obchodníkov. Ale aké boli 
Vianoce v minulosti? Také si už mnohí z 
nás, najmä mladšie generácie, nevedia 
ani len predstaviť.

V minulosti boli prípravy chápané v du-
chovnom zmysle, očakávania na veľké 
udalosti – narodenie Ježiša Krista. Zákla-
dom príprav malo byť stíšenie, pokánie, 
skoncovanie s neresťami, bolo treba sa 
zmieriť s pohnevanými susedmi, či rodi-
nou, aby si mohli za štedrovečerný stôl 
zasadnúť len tí, ktorí si tieto neduhy vy-
riešili a navzájom sa pomerili. Tento prí-
pravný čas sa veľmi nelíši od minulosti, 
naši predkovia tiež museli upratať, umý-
vať okná, piecť či prať. V dnešnom mo-
dernom svete však stačí hodiť bielizeň do 
práčky a vybrať sa na nákupy. V dobách 
našich starých mám to také jednoduché 
nebolo – samotné pranie bola veľká dri-
na, keďže sa pralo v korytách ručne. Za 
štedrovečerný stôl si tak sadali v čistých, 
alebo čo najnovších šatách.

Do adventu spadajú aj dni, v ktorých sa 
podľa poverových predstáv predpokla-
dala zvýšená aktivita nepriaznivých síl. 
Napríklad predvečer Lucie dali zožrať do-
bytku cesnak, aby ho ochránil pred zlými 
duchmi. S Luciou je spojené aj veštenie , 
kedy si dievčatá napísali na 12 lístočkov 
mená chlapcov, ktorí sa im páčia, a deň 
po dni, vždy jeden papierik spálili. Kto-
ré meno zostalo na papieriku na Štedrý 
deň, ten mal byť vyvolený. Ďalšou prakti-
kou na západnom Slovensku bolo nabe-
ranie tečúcej vody pri brieždení, kedy slo-
bodné dievčatá išli k potoku a opakovali: 
„Beriem vodu s pravú ruku, žehnám sa ja 
bohu duchu, vyše lávky, niže lávky, aby 
nemal nikde stávky, len u nás“ a pritom 
mysleli na svojho vyvoleného.

Štedrá večera sa začala modlitbou a 
hlava rodiny rozdala oplátky s medom. 
Pečenie vianočných oblátok na území 
západného Slovenska bolo v minulosti 
nepísanou povinnosťou dedinských uči-
teľov. Záznamy v obecných kronikách 
svedčia o tom, že hlavne učitelia začínali                         
s pečením oblátok už v novembri a pred 
Vianocami si vybrali najlepších žiakov a 
poverili ich roznášaním balíčkov po do 
moch. Samotná večera pozostávala z 
niekoľkých chodov, v každej obci možno v 
inom poradí alebo s menšími obmenami. 
Niekde po oplátkach nasledovali pupáky, 
hríbová omáčka a nakoniec ryba, inde 

zasa po oblátkach nasledovala fazuľová 
polievka, po nej uvarené hríby na krupi-
ci, pupáky a nakoniec jabĺčka. Niekde sa 
varila kapustnica, inde kyslá šošovicová 
polievka. Tradičný kapor so zemiakovým 
šalátom, ktorý je v dnešnej dobe bežným 
štedrovečerným jedlom, sa udomácnil v 
našich kuchyniach až v 2. polovici 50. ro-
koch minulého storočia. Koláče sa piekli 
predovšetkým z kysnutého cesta, u nás 
na Záhorí to boli tzv. cauty, obľúbené boli 
aj orechovníky, makovníky či lekvárovní-
ky. Aj keď boli tieto jedlá skromné, predsa 
len sa považovali tieto sviatky za štedré.

Dodržiavalo sa, že od stola nikto ne-
smel odísť, až na gazdinú, ktorá serví-
rovala jedlá. Tiež sa verilo, že kto prvý 
vstane od stola, ten zomrie alebo bude 
chorľavý. Po večeri sa zvyklo chodiť „po 
spívaňú“ k najbližšej rodine, aby si zavin-
šovali šťastlivé a veselé sviatky. Medzi 
klasické koledy, ktoré sa spievali boli: 
„Narodziu sa Ježišek, kúpíme mu kožú-
šek, taký dúhý chupatý, od havy až po 
paty“ alebo „Strunka, strunka, zelená jab-
lonka, pod ňú sedzá pastuškové, jedzá 
kašu z hrnka. Jeden sa popáliu, druhý 
mu to chváliu a ten trecí vyskakovau, že 
sa nepopáliu...!“ Na polnočnú omšu tiež 
chodili všetci, len chorí či nevládni zostali 
doma. 

Na deň Božieho narodenia zavládol 
pokoj a navštevovala sa len najbližšia 
rodina. Vinše sa líšili podľa obcí, ale 
ich význam bol skoro rovnaký „Hojnost 
vína, hojnost chleba, a po smrci – fuk 
do neba!“. Na druhý sviatok vianočný sa 
oslavovali Štefanovia. Dopoludnia sa išlo 
do kostola, popoludní k muzike. V minu-
losti bola aj známa koleda, ktorú spievali 
mladí chlapci: „Štefánku, Štefánku, co to 
máš ve džbánku? Koledu, koledu, spa-
deu sem na ledu, psy sa na mja zbjehli, 
koledu mi zjedli. 

Súčasný, moderný Silvester nemá s 
posledným dňom v roku typickej roľníc-
kej rodiny nič spoločné. Vo vidieckom 
prostredí predovšetkým dodržiavali za-
behnuté tradície a obyčaje. Preto sa sil-
vestrovská večera zásadne nelíšila od tej 
štedrovečernej. Bilancoval sa uplynulý 
rok, všetky zvyky a vinše sa zameriava-
li predovšetkým na budúcoročnú úrodu. 
Obce či mestá uzatvárali hospodárenie a 
remeselníci robili koncoročné vyúčtova-
nia. Náladu posledného dňa v roku už v 
minulosti vylepšovali mládenci hlukom a 
buchotom. Práskali bičmi, strieľali z ma-
žiarov. Ani na zábavy sa nezabudlo. Tie 
boli zväčša v dome, kde sa konali priadky 
alebo kde sa „drápauo perí“ – mládež sa 
tu zišla a pri speve a zábave prečkala do 
Nového roka.

Na nový rok sa v rodinách vinšovalo a 

až dodnes pretrváva presvedčenie: „Ako 
na nový rok, tak po celý rok“. Ale naj-
častejší bol vinš : „ Vinšujeme Vám títo 
vánoční a novoroční svátky, aby Vám 
dau Pánbú hodňe zdraví, ščascí, Božího 
požehnání a po smrci královstvo nebes-
ké...“ Vianočné obdobie uzatvára sviatok 
Troch kráľov. Dni sa už začínajú predl-
žovať. V kostole sa v tento sviatok svätí 
voda, ktorá sa v ľudovom liečiteľstve po-
užívala ako ochrana pred nečistými sila-
mi. Kňaz obchádzal domy a žehnal prí-
bytky, kropil ich svätenou vodou, okiadzal 
kadidlom a dvere označil iniciálami mien 
troch kráľov Gašpara, Melichara a Balta-
zára (G+M+B) s príslušným letopočtom, 
čo znamenalo Kristus požehnávaj tento 
dom.

Je na nás všetkých akú formu slá-
venia vianočných a novoročných 
sviatkov si zvolíme. Ale tú najkrajšiu 
podstatu, ktorú nám tu vo forme zvy-
kov a tradícií zanechali naši otcovia 
a mamy, si nenechajme vziať. Bude 
to aj náš prejav vďaky, úcty a pokory 
k všetkému, čomu hovoríme odkaz na-
šich predkov. Nech sú každé Vianoce 
akýmsi návratom k našim koreňom, 
z ktorých sme vlastne všetci vzišli...

m.p.

Ako sa slávili Vianoce na Záhorí...?

ZÁHORÁCKE 
S I LV E S T R O V S K É 

PRALINKY
Je to jednoduchý a rýchly recept, 
ktorý by nemal robiť problémy žiad-
nym gazdinkám, ktoré chcú svojim 
partnerom pripraviť príjemné labuž-
nícke silvestrovské prekvapenie. 
Tak to teda skúste !

INGREDIENCIE :
ľubovoľný počet dutých čokoládo-
vých figúrok rôznej veľkosti (Miku-
lášov, anjelov, čertov a podobne), 
muži majú však radšej väčšie pralin-
ky ; 2 až 5 litrov rumu ;

 POSTUP PRÍPRAVY :
Čokoládové figúrky vybalíme zo sta-
niolu a horúcim nožom im postup-
ne oddelíme hornú časť hlavy, čím 
vznikne vo figúrke otvor. Postupne 
do takto pripravených figúrok nalie-
vame rum, otvor uzatvoríme oddele-
nou časťou hlavy a staniolom. Môže-
me ihneď ponúkať na konzumáciu...
Ponúkame aj verziu pre chudobnej-
ších, pri ktorej je možné čokoládové 
figúrky úplne vynechať...
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VIANOČNÁ DOPLŇOVAČKA 
Ani sme sa nenazdali a Vianoce sú už 

tu... 
Vonku sa  ochladilo, fúka studený vetrisko 
a krajina okolo našej dediny sa obliekla do 
bieleho šatu. Čerstvý sniežik pokryl stre-
chy, polia a lesy, aby nám opäť pripome-
nul, že je tou najlepšou perinou, ktorá pri-
kryje v tuhých mrazoch okolitú prírodu...

Doma to však vyzerá úplne inak. Je 
tam príjemné teplo, v sporákoch a krboch 
praská horiace drevo a vianočná atmosfé-
ra sa šíri po celom dome. Veru dobre sa 
pozerá z okna na stromy prehýbajúce sa 
vo vetre a snehové jazyky, ktoré oblizujú 
cestu. 

Takéto počasie vám ponúka ideálnu 
možnosť sadnúť si ku knižke, alebo našej 
doplňovačke a pustiť sa do lúštenia. Po-
kúste sa vylúštiť našu „Vianočnú doplňo-
vačku“ a môžete tak vyhrať pekné vecné 
ceny, ktoré vám pripraví Obec Jakubov. 
V tajničke sa tento krát ukrýva názov jed-
nej krásnej knižky, ktorú pre deti napísal 
anglický spisovateľ Charles DICKENS 
a ktorú si možno nájdete pod stromče-
kom...

Prajeme vám všetkým krásne Viano-
ce, veľa darčekov pod stromčekom 
a veľa splnených želaní. Radosť však 
musíte nielen prijímať, ale aj rozdávať 
a tak sa pokúste potešiť svojich blíz-
kych aj vy... Tešíme sa na vaše listy so 
správnou tajničkou...

1. Pohybovala sa po vode 
2. Vozidlo zdravotnej pomoci 
3. Obyvateľ nášho okresného mesta 
4. Vesmírne teleso 
5. Nesmie chýbať pri hodovej atmosfére 
6. Tisla 
7. Ničivý vietor spôsobujúci vzdušný vír 
8. Brankár reprezentačného futbalového 
mužstva SR 
9. Čo robia vrany ? 
10. Polovica priemeru 
11. Nepoužíva cukor 
12. Tancuje na špičkách 
13. Dedov otec 
14. Skupina strážiacich vojakov alebo po-
licajtov 

Vylúštenú tajničku môžete napísať na 
papier, pripísať svoje meno a adresu, 
vložiť do obálky s heslom „Vianočná dopl-
ňovačka“ a obálku bez známky vhodiť do 
schránky na Obecnom úrade v Jakubove. 
Na Vianoce budeme štedrejší... Až piati 
úspešní lúštitelia budú odmenení peknými 
knihami.

Do redakcie nám poslali deti aj roz-
lúštenie Prázdninového roháčika aj 
s tajným heslom. Spomedzi správ-
nych lúštiteľov sme vyžrebovali troch 
úspešných lúštiteľov – Hanku ORGO-
ŇOVÚ (č. d. 417), Dominika a Cyrila 
SIRONKU - lúštili spoločne a nakreslili 
nám aj krásne obrázky námornej lode 
Otava (č. d. 251) a Filipa KRAJČÍRA 
(Gajary č. 18). Blahoželáme a posiela-
me im pekné knižky.
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Olympijská óda 
na radosť

Na známosť sa dáva,
že Dom Svitania zas vyhráva.
No, nie až tak úplne.
Ale tretie miesto v skupine
v preťahovaní lanom
na čele s kapitánom Stanom
nám urobilo radosť veľkú.
Až sme večer nezvládli ísť na diskotéku.
Na izbe sme karty hrali,
do rána so zavretými očami relaxovali.
Na kolobežkách sme si zajazdili,
zuby sme si nevybili,

zo vzduchovky zastrieľali 
a do terča vždy trafili.
V disciplínach šprint, hod, skok,
od víťazstva iba krok.
No, možno aj kročisko,

na tréningové doskočisko.
Heňo hneď po štarte spadol,
ale nakoniec to hrdinsky zvládol
pomaly až do cieľa
s pomocou priateľa.
Varili nám jak vždy dobre, 
až sme ledva vyšli hore
do izby na poschodí.
To krvný obeh povzbudí.
No a cestou do Malaciek,
zúžená cesta – veľa autíčiek.

Domov sme šli pomalým krokom.
Ďakujeme Frýdek – Místek, vidíme sa 

ďalším rokom.

kolektívna práca klientov Domu Svitania, n.o. 


